Veterinární zpráva
Místo: Ústav anatomie, histologie a embryologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Datum a čas: 11. 6. 2015, 13:00
Pracovník: MVDr. Iveta Putnová + 12 vybraných studentů
Zvíře: 2x Canis familiaris (fena zlatého retrívra a fena skotského teriéra)
+ 3x Gallus gallus f. domestica
Stav:
Dvanáct středoškoláků mělo možnost na vlastní oči shlédnout pitvu psa a kuřete, navštívit
anatomické muzeum a nakonec si sami vyzkoušet si pitvu a práci se skalpelem. To vše pod vedením
paní doktorky Putnové, která nám systematicky a uceleně ukázala všechny funkční soustavy savců a
ptáků, zároveň však nikdy nezapomněla zmínit odlišnosti nebo zajímavosti vyskytující se u jiných
obratlovců. Mohli jsme tak na vlastní oči spatřit jednotlivé orgány, ne tak odlišné od našich vlastních,
ale taky si doslova přičichnout k samotnému pitvání.
Příčiny:
Vše začalo nabídkou T-exkurzí na stránkách JCMM. Stačilo vytvořit si účet, vybrat si téma, které vás
zajímá, a přihlásit se. Poté jste obdržel materiály k prostudování, abyste získal alespoň základní
znalosti z oboru. Na závěr stačilo jen vyplnit krátký test, kde jste prokázal svůj zájem o dané téma, a
hurá na exkurzi! Ovšem pozor, u nejlepších témat (jako např. Morfologie obratlovců) byl velký přetlak
studentů, takže to chtělo trochu snahy.
Důsledky:
Díky této exkurzi jsem získala nové vědomosti z oboru, který mě velmi baví a zajímá. Dokážu si teď
jednotlivé soustavy obratlovců mnohem lépe představit a uvědomit, což je obrovská výhoda nejen při
učení. Zároveň jsem se díky této návštěvně pitevny ujistila, že je má budoucí volba povolání správná a
že zvládnu věci, v nichž jsem si dřív moc nevěřila. A navíc mě pitvání ohromně bavilo!
Závěr:
Byla to pro mě báječná zkušenost a skvělý zážitek, a proto bych chtěla moc poděkovat paní doktorce
Putnové za čas, který nám věnovala, za její odborný a velmi zajímavý výklad, za ukázku správné pitvy
a za pomoc, když jsme poprvé pitvali my. Jsem moc ráda, že jsem měla možnost se zúčastnit a exkurzi
budu rozhodně doporučovat!

Ivana Koloušková

